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Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena

Aste bete zeraman Iratik etxetik irten gabe. Onartu beharra zuen: 
Naturak une zoragarriak ematen zizkion, baina dena ez zen 
poza eta alaitasuna. Luze egiten zitzaizkion itxaronaldiak. Luze, 
gereziondoak bidalitako berriemaileak noiz etorriko pasatzen 
zituen orduak. Jakitun zen, ordea, bere lagunak ere hala zeudela. 
Aurre egin behar zion asperdurari!! 

“Eta itxaron partez, nik bilatuko banitu animaliak?”, pentsatu zuen. 
“Horretarako tresna egokiak behar ditut!… ea zer dugun etxean!!!”  

Asko luzatu gabe, bilaketari ekin zion, eta plastikozko kaxa txiki 
bat hartu zuen sukaldeko armairutik, bai eta mendirako gordeta 
zituzten prismatiko zaharrak ere. Animalien gida bat bazuten 
etxean, aspaldian erabiltzen ez zutena, eta hura ere aurkitu 
zuen, txikitan oparitu zioten lupatxoarekin batera jartzeko. Hala, 
leiho ondoko mahai gainean jarri zituen guztiak. Iratik animalien 
behatokia sortu zuen leiho ondoan. Irati ikertzailearen laborategia 
martxan zegoen!!! 

Minutuak aritu zen etxean bueltaka. Sukaldea lehenik, komuna 
ondoren, logela beranduago… baina ezer ere ez zuen aurkitu. 
Egongelan, ordea… hormak elkartzen ziren tokian bazen sare bat… 
sare txiki bat. Eta Iratik itxarotea pentsatu zuen, harik eta armiarma 
agertu zen arte sarean! 

Korrika batean, harrapatu eta lupan jarri zuen. Eta orduan, mundu 
berri bat ireki zitzaion begien aurrean. “Ikusezinen mundua” 
deituko zion Iratik. Lupan ikusten zuena koadernoan marrazten 
eta idazten hasi zen. Aste ederra zuen aurretik bere 
laborategi txikian!!!
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Ausartu zure marrazkia sortzera!
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